
 

 

عميدة الكلية  أستاذ المقرر           رئيسة القسم              رئيسة وحدة القياس والتقويم            وكيلة الكلية لشئون الطلبة                
حنان عبد الفتاح/د.أ               الهام عبد المنعم/د.وفاء مفرج                       أ/د.أ                                                              

نائبة رئيسة وحدة القياس والتقويم                                                      
 فاطمة عبد الباقي/د.أ                                                        

مايو دور الثانيةالدراسي لطالبات الفرقة  والبحثكشف رصد التطبيق النهائي   

م 9191 - 9102العام الجامعي   

 

 فسيولوجيا الرياضة :المادة             العلوم الحيوية والصحة الرياضية : القسم العلمي

رقم 
 الجلوس

 الحالة اسم الطالبة
التطبيقي 

يالنهائ  
البحث 
 الدراسي

 مالحظات

  ناجح  مستجدة  ابتهال جمال عبدالسالم سيف 2001
  ناجح  مستجدة  ابرار كمال محمد عبد العظيم 2002
  ناجح  مستجدة  اروه خالد محمد محمد عيد 2003
  ناجح  مستجدة  اسراء احمد حسين عبد النبى 2004
  ناجح  مستجدة  اسراء احمد محمد حسن 2005
  ناجح  مستجدة  اسراء احمد محمد داود 2006
  ناجح  مستجدة  اسراء اسامه رشدى صادق محمد 2007
  ناجح  مستجدة  اسراء ايمن محمد السيد على القط 2008
  ناجح  مستجدة  اسراء جميل جابر عبد الجواد 2009
محمداسراء رزق كمال احمد  2010   ناجح  مستجدة  
  ناجح  مستجدة  اسراء سيد عثمان السيد 2011
  ناجح  مستجدة  اسراء صالح مشرف سالمه 2012
  ناجح  مستجدة  اسراء طه بالل احمد ابو زيد 2013
  ناجح  مستجدة  اسراء عصام عبدالعاطىعبدالفتاح 2014
  ناجح  مستجدة  اسراء عصام محمد سليمان 2015
  ناجح  مستجدة  اسراء عصام محى الدين حسن 2016
  ناجح  مستجدة  اسراء على محمد محمد 2017
  غ  من الخارج اسراء مجدى محمود محمد  2018
  ناجح  مستجدة  اسراء محمد احمد صديق على 2019
  ناجح  مستجدة  اسراء محمد حسن اسماعيل 2020
  56  من الخارج  اسراء محمد فريد محمد البرعى 2021
  ناجح  مستجدة  اسراء محمد محمددسوقى 2022
  ناجح  مستجدة  اسراء محمد هاشم عبد المالك 2023
  ناجح  مستجدة  اسراء محمود عبد هللا عبد الموجود  2024
  غ  من الخارج  اسراء محى الدين محمد احمد  2025
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  ناجح  مستجدة  اسراء مشحوت عطية عبد العال 2026
  55  من الخارج  اسماء ابراهيم صالح كامل  2027
  ناجح  مستجدة  اسماء احمد سعيد محمد حبيب 2028
  ناجح  مستجدة  اسماء عاطف عطية عبد الصادق 2029
  ناجح  مستجدة  اسماء محمد نجف محمد فريد 2030
  غ  مستجدة  اسماء مصطفى محمد العربى 2031
احمداسيل اسامه احمد  2032   ناجح  مستجدة  
  ناجح  مستجدة  االء احمد سعد عكاشه 2033
  ناجح  مستجدة  االء احمد عبدالحليم على 2034
  ناجح  مستجدة  االء احمد محمد عبده 2035
  ناجح  مستجدة  االء اسامه محمد فتحىاليمانى 2036
  ناجح  مستجدة  االء سعيد سعد محمد السيد 2037
عاطف عبد الحميد احمداالء  2038   ناجح  مستجدة  
  ناجح  مستجدة  االء عزت ابو الوفا احمد 2039
  ناجح  مستجدة  االء عفيفى همام عبد العزيزعلم الدين 2040
  ناجح  مستجدة  االء محمد عبد الرحيم هاشم 2041
  ناجح  مستجدة  االميرهفاطمه محمد على حسن 2042
عبدالتواب السيدالشيماء رضا  2043   ناجح  مستجدة  
  ناجح  مستجدة  الشيماء سامى ابراهيم احمد 2044
  ناجح  مستجدة  امال عبد الحميد يوسف احمد 2045
  غ  من الخارج  امال فارس محمود عبد الغنى  2046
  ناجح  مستجدة  امال محمود السيد عثمان منصور 2047
  ناجح  مستجدة  اماني مجدى فتحي ابراهيم 2048
  ناجح  مستجدة  امانى محمد سمير اسماعيل 2049
  ناجح  مستجدة  امل ماهر محروس محمد 2050
  ناجح  مستجدة  امنيه سعيد غريب سليمان محمود 2051
  ناجح  مستجدة  امنيه صالح عبد السميع عبد الرازق 2052
  ناجح  مستجدة  امنيه طارق عبدالوارث محمد 2053
  ناجح  مستجدة  امنيه عاطف سالم زكى 2054
  ناجح  مستجدة  امنيه عبد هللا حسن متولي 2055
  غ  من الخارج  امنيه عدلى لملوم محمد  2056
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  ناجح  مستجدة  اميرة محمد سيد رجب يوسف 2057
  ناجح  مستجدة  اميرة مصطفى عقبه حسن عبد الكافى 2058
ابراهيماميره احمد محمد  2059   ناجح  مستجدة  
  ناجح  مستجدة  اميره سمير فؤاد محمد 2060
  ناجح  مستجدة  اميره عبد هللا عمر محمد 2061
  ناجح  مستجدة  انجى ابراهيم سيد محمد مرسي 2062
  ناجح  مستجدة  انجى عبد المجيد محمد نجيب 2063
  ناجح  مستجدة  انفال عصام احمد امام مصطفى 2064
  ناجح  مستجدة  ايات احمد محمد تمام 2065
  ناجح  مستجدة  ايات ياسر عبد السالم نعمان 2066
  ناجح  مستجدة  اية طارق سيد حسن 2067
  ناجح  مستجدة  اية طه محمد السيد 2068
  ناجح  مستجدة  ايه على يوسف على  2069
  ناجح  مستجدة  اية فرج عزالعرب عبد الحليم 2070
  ناجح  مستجدة  اية محمد عبد النعيم محمد 2071
  ناجح  مستجدة  ايثار زين العابدين مصطفى عبد الرحيم 2072
  ناجح  مستجدة  اية نادى محمد عبد الباسط 2073
  ناجح  مستجدة  ايرس وليد عباس حلمي 2074
  ناجح  مستجدة  ايرينىصبرى ظريف جرجس 2075
محمد علىايمان اسامه احمد  2076   ناجح  مستجدة  
  ناجح  مستجدة  ايمان جمال محمد محمد السيد عصر 2077
  ناجح  مستجدة  ايمان ذكريا ابراهيم حسن 2078
  ناجح  مستجدة  ايمان عادل عبد الحليم محمد الخياط  2079
  ناجح  مستجدة  ايمان على محمد صالح على 2080
  ناجح  مستجدة  ايمان محمد ابراهيم شحات 2081
  ناجح  مستجدة  ايمان محمد محمد عبد هللا سالمة 2082
  ناجح  مستجدة  ايناس ابراهيم احمد حسنين 2083
  ناجح  مستجدة  ايناس الهامى عباس عبده 2084
  ناجح  مستجدة  ايه ابراهيم يس عبدالرازق 2085
  ناجح  مستجدة  ايه احمد فتحي محمد سليمان 2086
  ناجح  مستجدة  ايه احمد مصطفى مصطفى احمد 2087
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  ناجح  مستجدة  ايه اسامه احمد كيالنى 2088
  ناجح  مستجدة  ايه اسامه السيد عبد العزيز 2089
  ناجح  مستجدة  ايه اسامه السيد على اليمانى 2090
  ناجح  مستجدة  ايه اسماعيل خليل احمد 2091
  ناجح  مستجدة  ايه بهاء الدين مرسي درويش 2092
  ناجح  مستجدة  ايه خالد سيد ثابت 2093
  ناجح  مستجدة  ايه زكريا احمد فرغلى 2094
  ناجح  مستجدة  ايه سعد السيد محمد الدمنهورى 2095
  ناجح  مستجدة  ايه شريف ثابت منصور 2096
  ناجح  مستجدة  ايه عادل احمد على احمد 2097
  ناجح  مستجدة  ايه عادل سيد شعبان 2098
  ناجح  مستجدة  ايه عبدالرحمن احمد عابد 2099
  ناجح  مستجدة  ايه كيالنى حسن فرحات 2100
  ناجح  مستجدة  ايه محمد ابراهيم حسن قمر  2101
  ناجح  مستجدة  ايه محمد عبد المحسن عليوة  2102
  ناجح  مستجدة  ايه محمود ابراهيم محمود 2103
محمود قرنى عبد الشافىايه  2104   ناجح  مستجدة  
  ناجح  مستجدة  بسمة حمدى على مرسى 2105
  ناجح  مستجدة  بسمة سعيد احمد مدبولى 2106
  ناجح  مستجدة  بسملة محمد سيد حسين عبد الجواد 2107
  ناجح  مستجدة  بسمه اشرف محمد مصطفى 2108
  ناجح  مستجدة  بسمه السيد محمود زكريا السيد 2109
  ناجح  مستجدة  بسمه ايهاب كمال محمد الزهرى 2110
  ناجح  مستجدة  بسنت احمد زيد الصاوى 2111
  ناجح  مستجدة  بسنت رضا حسن رضا ابراهيم 2112
  ناجح  راسبة  بسنت سمير محمد سيد  2113
  غ  مستجدة  بسنت عبد الرحمن محمد مصطفى 2114
  ناجح  مستجدة  بسنت على عيد رمضان 2115
  ناجح  مستجدة  بسنت كرم رياض سيد احمد 2116
  57  من الخارج  بسنت محمد جاد عبد البارى 2117
  ناجح  مستجدة  تسنيم عبد الحكيم دياب السعيد السمادونى 2118
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  ناجح  مستجدة  تغريد محمد رمضان محمد 2119
  ناجح  مستجدة  تقى سيد عبد اللطيف حسن 2120
  ناجح  مستجدة  تقى طارق طه على 2121
  ناجح  مستجدة  تقى عبده السيد عبده الدومانى 2122
  ناجح  مستجدة  تقى عصام عبد العزيز علي السيد 2123
  ناجح  مستجدة  ثريا احمد مصطفى عبد هللا 2124
  ناجح  مستجدة  جهاد ايهاب سعيد عبد المنعم 2125
ابو عبيدجهاد حسنى ابراهيم  2126   ناجح  مستجدة  
  ناجح  مستجدة  جهاد عطيه عبد البديع عطية 2127
  ناجح  مستجدة  جوهره اسامه فرج محمد حامد 2128
  ناجح  مستجدة  حبيبة احمد حسن احمد 2129
  ناجح  مستجدة  حبيبة رأفت عبد العزيز فهمى 2130
  ناجح  مستجدة  حبيبة طارق زكريا عبدالجيد 2131
  ناجح  مستجدة  حبيبة محمد على محمد محمود 2132
  ناجح  مستجدة  حبيبة محمد يوسف على هدوار 2133
  ناجح  مستجدة  حبيبه احمد حسن محمد 2134
  ناجح  مستجدة  حبيبه خالد عبد الجواد محمد عبد الجواد 2135
  ناجح  مستجدة  حبيبه خالد محمد عبد النبي بن عيسي 2136
  ناجح  مستجدة  حبيبه سمير ياسين زكى الدين 2137
  ناجح  مستجدة  حبيبه عثمان على فهمى ابراهيم 2138
  ناجح  مستجدة  حبيبه عصام محمد رفاعي 2139
  ناجح  مستجدة  حبيبه ماجد محمد جاد 2140
  ناجح  مستجدة  حبيبه محمد محمود جالل 2141
  ناجح  مستجدة  حنين سعد سيد سيد حسن 2142
  ناجح  مستجدة  حنين عبد الغفار عبد الهادى محمود 2143
  ناجح  مستجدة  حنين محمود يوسف محمود 2144
  ناجح  مستجدة  خديجه عواد محمد الصادق 2145
  ناجح  مستجدة  خلود خالد عبدالستار احمد 2146
  ناجح  مستجدة  خلود محمود وفيق عبد الرحمن 2147
مختار محمد عبد الحميدخلود  2148   غ  مستجدة  
  ناجح  مستجدة  خلود مصطفى حسن حنفى 2149
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  ناجح  مستجدة  خلود نادى محمود حسن  2150
  ناجح  من الخارج  داليا احمد عبد النبى عبد العزيز  2151
  ناجح  مستجدة  داليا حسن عطية على 2152
  ناجح  مستجدة  داليا مصطفى احمد عبدالوهاب صالح 2153
  ناجح  مستجدة  داليا وليد على محمد  2154
  ناجح  مستجدة  دعاء احمد عبد الغنى عبد الهادى 2155
ددعاء احمد مصباح احم 2156   ناجح  مستجدة  
  ناجح  مستجدة  دعاء عبد هللا على ابو الوفا 2157
  ناجح  مستجدة  دعاء عبد النبى محمد احمد 2158
  ناجح  مستجدة  دعاء عماد الدين محمد على ثابت  2159
  ناجح  مستجدة  دعاء محمود محمد محمود اسماعيل 2160
  ناجح  مستجدة  دعاء مصطفي عبد المنعم علي مكي 2161
  ناجح  مستجدة  دعاء يسري عبد المنعم ربيع 2162
  ناجح  مستجدة  دنيا جمال عيد هاشم 2163
  غ  من الخارج  دنيا خالد سامى عبد الحميد  2164
  ناجح  مستجدة  دنيا ربيع عبد الفتاح على 2165
  ناجح  مستجدة  دنيا عاشور سعد محمود 2166
  ناجح  مستجدة  دنيا عاطف حسن السيد 2167
  ناجح  مستجدة  دنيا عبدالنبى ابراهيم عثمان 2168
  ناجح  مستجدة  دنيا عالء عبدالموجود شحات 2169
  ناجح  مستجدة  دنيا محمود عابدين محمد سالم 2170
  ناجح  مستجدة  دينا حسين محمد حامد 2171
  ناجح  مستجدة  دينا سعيد حسن بخيت 2172
  ناجح  مستجدة  دينا صابر سيد ابو العال 2173
  ناجح  مستجدة  دينا فايد غريب احمد 2174
محموددينا مجدى مصطفى  2175   ناجح  مستجدة  
  56  راسبة  رانا ايمن احمد على  2176
  ناجح  مستجدة  رانا عماد سليمان محمد حسن 2177
  ناجح  مستجدة  رانا ناصر عبد الغنى محمد 2178
  ناجح  مستجدة  رانا ياسر نظمى مصطفى عبد هللا 2179
  ناجح  مستجدة  راندا احمد رضوان عبد المالك 2180
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  ناجح  مستجدة  رانيا رجب محمد كامل 2181
  ناجح  مستجدة  رانيا لطفى محمد اسماعيل 2182
  56  من الخارج  رحاب احمد عواد احمد محمد 2183
  ناجح  مستجدة  رحاب محمد احمد سنوس 2184
  ناجح  مستجدة  رحاب محمد عامر على 2185
  ناجح  مستجدة  رحاب ياسر يحيى محمود العوضى 2186
  ناجح  مستجدة  رحمه احمد محمد عبد الحفيظ  2187
  ناجح  مستجدة  رحمه جمال عبدالمعطىعبدهللا 2188
  ناجح  مستجدة  رحمه حسن سعد عبد اللطيف 2189
  ناجح  مستجدة  رحمه رضا سيد عزام محمد 2190
  ناجح  مستجدة  رحمه رمضان سيد محمد 2191
الرحمن العزبرحمه صالح عبد  2192   ناجح  مستجدة  
  ناجح  مستجدة  رحمه عبدالخالق سعيد شحات 2193
  ناجح  مستجدة  رحمه عطوه السيد عمر 2194
  ناجح  مستجدة  رحمه عالء الدين شعبان عبد الفتاح 2195
  ناجح  مستجدة  رحمه محمد احمد زلقه 2196
  ناجح  مستجدة  رحمه محمد عبد الحليم ابراهيم على 2197
  ناجح  مستجدة  رحمه مصطفى امين السيد 2198
  ناجح  مستجدة  رزان عمر عبدالحفيظ محمود 2199
  ناجح  مستجدة  رضوى احمد رمضان احمد محمد شعبان 2200
  ناجح  مستجدة  رضوى اشرف يوسف شيبه 2201
  ناجح  مستجدة  رضوى ايمن سيد كامل 2202
  ناجح  مستجدة  رضوى رجب مختار محمد 2203
  ناجح  مستجدة  رضوى شاكر احمد عبدالعال حسن 2204
  ناجح  مستجدة  رضوى محمد حافظ ذكى 2205
  ناجح  مستجدة  رضوى محمد محمود محمد محمود 2206
  ناجح  مستجدة  رضوى محمد مرسى محمد المرسي 2207
  ناجح  مستجدة  رضوى ياسر ابراهيم حسن 2208
محمد عبدالسالم محمد علىرغده  2209   ناجح  مستجدة  
  ناجح  مستجدة  رفيدة احمد محمد العوضي 2210
  ناجح  مستجدة  رنا احمد سيد احمد على 2211
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  ناجح  مستجدة  رنا اسامه شعبان جمعه 2212
  ناجح  مستجدة  رنا اسامه محمد عبد الحكيم 2213
  ناجح  مستجدة  رنا ايمن عبد الحميد حمدى محمد 2214
  ناجح  مستجدة  رنا راضى ثابت محمد 2215
  ناجح  مستجدة  رنا عصام عيد حسن محمود  2216
  ناجح  مستجدة  رنا عالءالدين محمد محمد عبد الوهاب خليل 2217
  ناجح  مستجدة  رنا هشام سيد عبده 2218
  ناجح  مستجدة  رندا عماد الدين عبدالرحيم عبدالكريم 2219
  ناجح  مستجدة  رنيم رضا صالح طه 2220
  غ  راسبة  رنيم عبد الرحمن سالمة سليم  2221
  ناجح  مستجدة  روان اشرف فرج مصطفي عليوة 2222
  ناجح  مستجدة  روان محمد سليم سليم 2223
  ناجح  مستجدة  روان محمود عبد المنعم حسن 2224
  ناجح  مستجدة  روان وليد مرسى محمد البدرى 2225
  ناجح  مستجدة  روضة على محفوظ محمدالسيد 2226
  ناجح  مستجدة  روضة يسرى على محمد جادالكريم 2227
  ناجح  مستجدة  روضه خالد سيد محمد قنصوه 2228
  ناجح  مستجدة  رؤى محمد عبدالتواب محمد 2229
  غ  راسبة  ريم سمير محمد سليمان  2230
محمد صادق مصطفى ريم مصطفى 2231   ناجح  مستجدة  
  ناجح  مستجدة  ريهام احمد محمود عبد العال علي 2232
  ناجح  مستجدة  ريهام انور اسماعيل محمد ابوالعينين 2233
  ناجح  مستجدة  ريهام عاطف محمد شكرى سالم 2234
  ناجح  مستجدة  ريهام عبد الفتاح عبد الفتاح محمود عيسى 2235
  ناجح  مستجدة  ريهام محمد حسن رمضان حسن 2236
  غ  راسبة  زينب حسن محمود مرسى  2237
  ناجح  مستجدة  زينب على حسن على 2238
  ناجح  مستجدة  سارا ماجد عبدالحميد عبد المجيد يوسف 2239
  ناجح  مستجدة  ساره طارق كامل فتح الباب 2240
  غ  من الخارج  ساره على محمد ابراهيم  2241
  ناجح  مستجدة  ساره محمد كمال الدين حسن 2242
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  ناجح  مستجدة  ساره محمد رفعت عبدالحميد احمد 2243
  ناجح  مستجدة  ساره محمد زغلول عبد المعطى 2244
  ناجح  مستجدة  ساره محمد عيد سيد حسانين 2245
  ناجح  مستجدة  ساره محمد محمود محمد 2246
  غ  راسبة  ساره عبد القادر عبد الستار  2247
  ناجح  مستجدة  ساندى قاسم ابراهيم قاسم 2248
  ناجح  مستجدة  ساندى وائل احمد حسن محمد 2249
  ناجح  مستجدة  سجود عبد القادر محمد عبد القادر 2250
  ناجح  مستجدة  سحر بهجت محمد حسن 2251
عبد اللطيفسلسبيل عبد اللطيف خيرهللا  2252   ناجح  مستجدة  
  ناجح  مستجدة  سلمى احمد حسن محمد محمدالسندبيسى 2253
  ناجح  مستجدة  سلمى اسامه رمضان سيد مصطفى 2254
  ناجح  مستجدة  سلمى اسامه محمد محمد 2255
  ناجح  مستجدة  سلمى حامد محمد الحسينى 2256
  ناجح  مستجدة  سلمى خالد ابراهيم عبد الصمد 2257
  ناجح  مستجدة  سلمى خالد مغازى محمد 2258
  ناجح  مستجدة  سلمى سامح السيد العسال 2259
  غ  من الخارج  سلمى سامح لطفى محمد نور الدين  2260
  56  من الخارج  سلمى سيد سليمان محمد سليمان  2261
  غ  مستجدة  سلمى عادل فرج البيومى نعمان 2262
عبدهللا احمد السمانسلمى  2263   ناجح  مستجدة  
  ناجح  مستجدة  سلمى على جمال الدين على 2264
  ناجح  مستجدة  سلمى على سعيد عبد الحميد 2265
  ناجح  مستجدة  سلمى علي عبد العال فراج 2266
  ناجح  مستجدة  سلمى عماد الدين محمد بسيونى 2267
  ناجح  مستجدة  سلمى محسن احمد اسماعيل الخادم 2268
  ناجح  مستجدة  سلمى محمد احمد عبد القادر عبد الرحمن 2269
  ناجح  مستجدة  سلمى محمد رضوان محمد 2270
  ناجح  مستجدة  سلمى محمد صالح حسين حسنين 2271
  ناجح  مستجدة  سلمي محمد عبد الحميد عثمان عطا 2272
  ناجح  مستجدة  سلمى محمد محمود محمد 2273
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  ناجح  مستجدة  سلمى ياسر محمد على صابر 2274
  ناجح  مستجدة  سلوان محمود احمد خليل 2275
  ناجح  مستجدة  سلوى محمد حسن امين 2276
  ناجح  مستجدة  سما طارق احمد على 2277
  غ  من الخارج  سمر اسالم ابراهيم احمد  2278
  غ  من الخارج  سمر ايهاب رشدى محمد 2279
  ناجح  مستجدة  سمر عبد الحكيم محمد احمد اباظه 2280
  غ  راسبة  سناء احمد عبد الفتاح محمد معوض  2281
  ناجح  مستجدة  سندس وليد مصطفي حسن 2282
  غ  من الخارج  سهير سعد سعيد سعيد 2283
  ناجح  راسبة  سهيله حسن سيد عبد الحميد  2284
  ناجح  مستجدة  سهيله عصام جمعة احمد 2285
  ناجح  مستجدة  سهيله محمد عبدالرازق احمد على 2286
  غ  مستجدة  سومة سيد محمد محمد 2287
  ناجح  مستجدة  شاهنده ناصر فهمى داود 2288
  ناجح  مستجدة  شروق احمد محمد ابراهيم 2289
  ناجح  مستجدة  شروق اشرفحنفى محمود  2290
الباقى شروق ايمن احمد عبد 2291   ناجح  مستجدة  
  ناجح  مستجدة  شروق بهاء الدين محمد احمد محمد 2292
  ناجح  مستجدة  شروق خالد السيد عبد العزيز 2293
  ناجح  مستجدة  شروق رشاد محمد احمد مهدى 2294
  ناجح  مستجدة  شروق سيد حسن عبدهللا 2295
  ناجح  مستجدة  شروق سيد رجب محمد 2296
  ناجح  مستجدة  شروق عبد الرحيم على محمد عبد ربه 2297
  ناجح  مستجدة  شروق محسن سيد كامل بدر 2298
  ناجح  مستجدة  شروق محمد اسماعيل محسن حجاب 2299
  ناجح  مستجدة  شروق محمد سلمان محمد سلمان قمر 2300
  ناجح  مستجدة  شروق محمد فتحي عبد الناصر 2301
مجاهد بغدادىشروق محمد  2302   غ  راسبة  
  ناجح  مستجدة  شروق هشام عبد هللا عبد الجيد 2303
  ناجح  مستجدة  شريفه عالء الدين عبد الحميد خليل 2304
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  ناجح  مستجدة  شرين مجدي كمال ميخائيل 2305
  ناجح  مستجدة  شرين ممدوح عبد الحميد حسانين 2306
  غ  مستجدة  شمس ياسر محمد محمدالمدنى 2307
  ناجح  مستجدة  شهنده حسن سعد محمد حسن 2308
  ناجح  مستجدة  شوق نبيل اسماعيل السيد 2309
  ناجح  مستجدة  شيرىامجد الفونس مرقص 2310
  ناجح  مستجدة  شيرين رضا محمد ابراهيم 2311
  غ  راسبة  شيرين ماهر السيد محمد  2312
  غ  مستجدة  شيرين محمد ربيع محمد  2313
  ناجح  مستجدة  شيرين يوسف عبدهللا مصطفى 2314
  ناجح  مستجدة  شيماء رجب جمعه محمد 2315
  ناجح  مستجدة  شيماء شعيب احمد محمد شعيب 2316
  ناجح  مستجدة  شيماء محمد حسن حنفي 2317
  ناجح  مستجدة  صباح انور فكرى صادق 2318
محمد عبدالغنىصفا عماد الدين امين  2319   ناجح  مستجدة  
  ناجح  مستجدة  صفاء عبدالحميدعبدالحافظ محمد 2320
  ناجح  مستجدة  صفوه صفيان احمد فهمى 2321
  ناجح  مستجدة  ضحى احمد متولي الفقي 2322
  ناجح  مستجدة  ضحى امام عبدالحميد محمد 2323
  ناجح  مستجدة  عال جمال احمد ابراهيم 2324
  ناجح  مستجدة  عال صبري فكري عويس 2325
  ناجح  مستجدة  عال صالح محمد السيد 2326
  غ  مستجدة  عال عادل ابراهيم الدسوقى 2327
  ناجح  مستجدة  عال فتحى على محمد شاهين 2328
  غ  من الخارج  علياء علوانى سعد علوانى 2329
  ناجح  مستجدة  علياء يحى السيد احمد عبد القادر 2330
  ناجح  مستجدة  عليه احمد شريف محمد 2331
  ناجح  مستجدة  عهد هللا عمرو محمد محمد 2332
  ناجح  مستجدة  غاده امير محمد عبد العزيز 2333
  ناجح  مستجدة  فاطمة اسامة محمد احمد 2334
  ناجح  مستجدة  فاطمه احمد ابراهيم عبد المطلب 2335
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احمد علىفاطمه جمال على  2336   ناجح  مستجدة  
  ناجح  مستجدة  فاطمة حسنى عباس حميده 2337
  ناجح  مستجدة  فاطمه حسين عبد السالم حسن 2338
  ناجح  مستجدة  فاطمه فاروق محمد احمد حسن 2339
  ناجح  مستجدة  فاطمه نبيل زكى عبدالعزيز 2340
  ناجح  مستجدة  فاطمه محمد بشير على 2341
  ناجح  مستجدة  فاطمه ياسر محمد على صابر 2342
  غ  راسبة  فتيحة قرنى كمال محمد  2343
  ناجح  مستجدة  فرح احمد سيد مصطفى 2344
  ناجح  مستجدة  فرح طارق الزناتى عبد الخالق غيث 2345
  ناجح  مستجدة  فرح عالء عيد ابراهيم 2346
  ناجح  مستجدة  فرح هشام محمد محمد عبد الحميد 2347
  ناجح  مستجدة  فرحة السيد عبدالواحد السيد 2348
  ناجح  مستجدة  فرحة خالد عبدالمعطى امام 2349
  ناجح  مستجدة  فرحه حسام عبد الحق محمد 2350
  ناجح  مستجدة  فرحه سعيد عبد هللا طه 2351
  ناجح  مستجدة  فريال محمد احمد هاشم متولى 2352
احمد معوض صالح فريده 2353   ناجح  مستجدة  
  ناجح  مستجدة  فوزية محمد عبدالرحيم محمد 2354
  ناجح  مستجدة  فيبرونيا نجيب حبيب نجيب  2355
  ناجح  مستجدة  فيروز يوسف زكى يوسف 2356
  ناجح  مستجدة  قمر شريف امين على احمد 2357
  ناجح  مستجدة  كريمان مجدى مصطفى عبد العظيم 2358
  ناجح  مستجدة  الميس محمود احمد عطوة 2359
  ناجح  مستجدة  لجين خالد سيد احمد عبد الرازق 2360
  ناجح  مستجدة  لمياء ذهنى عبد العظيم محمد 2361
  ناجح  مستجدة  ليلى محمد حسن السيد 2362
  ناجح  مستجدة  ليلى محمد عاشور على 2363
مجاهد عبد العالماجده عبد اللطيف  2364   ناجح  مستجدة  
  ناجح  مستجدة  مادونا ناصر حلمى وهبه 2365
  ناجح  مستجدة  مارتينا يوسف صالح يوسف 2366
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  ناجح  مستجدة  مارسيلين وديع نصرى عزيز 2367
  ناجح  مستجدة  ماريا سامح ثابت يوسف 2368
  ناجح  مستجدة  ماريان ناصف يوسف منصور 2369
  ناجح  مستجدة  مارينا جرجس سليمان جرجس سليمان 2370
  ناجح  مستجدة  مايا محمد احمد عيد شاطر 2371
  ناجح  مستجدة  مديحه ممدوح محمد فرج 2372
  ناجح  مستجدة  مروة نور الدين عبد الحكيم متولى 2373
  ناجح  مستجدة  مروه محمد رجب حسن 2374
  غ  من الخارج  مروة محمد عبد الفتاح عبد السالم  2375
  ناجح  مستجدة  مروه محمد مصطفى عبد الجواد حميده 2376
  ناجح  مستجدة  مريم ابراهيم عزت محمد المهدي 2377
  ناجح  مستجدة  مريم احمد عمر محمد 2378
  ناجح  مستجدة  مريم احمد محمد صبحى 2379
سليمان مريم اسماعيل محمد 2380   ناجح  مستجدة  
  ناجح  مستجدة  مريم اشرف محمد الخليفه 2381
  ناجح  مستجدة  مريم اشرف وصفى ممتاز وهبة 2382
  ناجح  مستجدة  مريم ايمن حسني صادق 2383
  ناجح  مستجدة  مريم حسين عبد العاطى صالح 2384
  غ  من الخارج  مريم حسين محمد فرحات  2385
خالد البرنس محمدمريم  2386   ناجح  مستجدة  
  ناجح  مستجدة  مريم خالد عبدالفتاح مصطفى موسى 2387
  ناجح  مستجدة  مريم رضا ابو بكر محمود 2388
  ناجح  مستجدة  مريم صادق عبدالحميد سعد موسى 2389
  ناجح  مستجدة  مريم عبدالعظيم مصطفى عبدالعظيم 2390
  ناجح  مستجدة  مريم مجدى حامد محمد 2391
  ناجح  مستجدة  مريم محمد احمد طه 2392
  ناجح  مستجدة  مريم محمد رمضان محمد 2393
  ناجح  مستجدة  مريم محمود عادل محمود 2394
  ناجح  مستجدة  مريم مصطفى حامد مصطفى 2395
  ناجح  مستجدة  مريم مصطفى فؤاد حسين 2396
  ناجح  مستجدة  مريم نزيه عبد الوهاب محمد  2397
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  غ  مستجدة  مريم هشام عبد الكريم علي 2398
  ناجح  مستجدة  ملك عبد الحليم محمود محمد 2399
  ناجح  مستجدة  منار احمد عبد هللا الفقيه 2400
  ناجح  مستجدة  منار جمال محمد انور 2401
  ناجح  مستجدة  منار سامى مصطفى محمود 2402
حنفى منار سيد محمد 2403   ناجح  مستجدة  
  ناجح  مستجدة  منار شريف عزت مرسى 2404
  ناجح  مستجدة  منار عبدالعزيز محمود عبدالسالم 2405
  ناجح  مستجدة  منار محمد عبدالعزيز محمد 2406
  ناجح  مستجدة  منار منتصر احمد محمود 2407
  ناجح  مستجدة  منار هشام محمد محمود 2408
زكى توفيق على عبد الفتاحمنال  2409   ناجح  مستجدة  
  ناجح  مستجدة  منة هللا ابراهيم االمام السيد 2410
  ناجح  مستجدة  منة هللا احمد حسن السيد عبدالعال 2411
  ناجح  مستجدة  منة هللا الدسوقي محمد الدسوقي 2412
  ناجح  مستجدة  منة هللا ايمن احمد زكى ابراهيم 2413
  ناجح  مستجدة  منة هللا حسام الدين حسن احمد 2414
  ناجح  مستجدة  منة هللا سالمه ابراهيم المتبولى 2415
  ناجح  مستجدة  منة هللا عبده احمد منصور 2416
  ناجح  مستجدة  منة هللا مجدىفتحى ابو زيد 2417
  ناجح  مستجدة  منة هللا محسن ممدوح زكى 2418
حسين احمدمنة هللا محمد  2419   ناجح  مستجدة  
  ناجح  مستجدة  منة هللا محمود كمال احمد 2420
  غ  راسبة  منةهللا محمد محمود على  2421
  ناجح  مستجدة  منه هللا اسامه كامل زكى 2422
  ناجح  مستجدة  منه هللا سامىبيومى عبدالحليم 2423
  ناجح  مستجدة  منه هللا سيد فايد حبيب 2424
  ناجح  مستجدة  منه هللا عطية عبد النبى محمد 2425
  ناجح  مستجدة  منه هللا عماد محمود سيد ابوالمجد 2426
  ناجح  مستجدة  منه هللا ماهر محمد عبد اللطيف 2427
  ناجح  مستجدة  منه هللا محمد محمود محمد احمد   2428
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  ناجح  مستجدة  منه هللا مصطفى على متولى 2429
  ناجح  مستجدة  منه هللا هاشم ابراهيم عبدالعزيز 2430
  ناجح  مستجدة  منه هللا ياسر فاروق حسين 2431
  ناجح  مستجدة  منه ربيع محمد صيام حسن 2432
  ناجح  مستجدة  منى اشرف محمد مصطفى 2433
  غ  مستجدة  منى السيد ابراهيم السيد  2434
  غ  راسبة  منى خالد سيد محمد  2435
  ناجح  مستجدة  مها فرج محمد سيد 2436
  غ  راسبة  مى خليل ابراهيم على محمد يحيى  2437
  ناجح  مستجدة  مى مجدي فاروق محمد عطيه 2438
  ناجح  مستجدة  مى محمد السيد عبد العزيز السعدنى 2439
  ناجح  مستجدة  مى محمد رضا حامد شحاته 2440
  ناجح  مستجدة  مى محمد على نصار 2441
  ناجح  مستجدة  مى محمد محمود عبد القادر 2442
  ناجح  مستجدة  ميار توحيد مجدىعبدالدايم 2443
  ناجح  مستجدة  ميار خالد محمد حسن 2444
  ناجح  مستجدة  ميار خالد محمد فرحات مصطفى 2445
  ناجح  مستجدة  ميار طارق محمد السيد على 2446
الدين عبد اللةالنفادى ميار عماد 2447   ناجح  مستجدة  
  ناجح  مستجدة  ميرنا احمد فتحى الطاهر 2448
  ناجح  مستجدة  ميرنا اشرف عبد الصمد شوشان 2449
  ناجح  مستجدة  ميرنا حسن رشوان احمد 2450
  ناجح  مستجدة  ميرنا خالد عبدالفتاحالغلبونى 2451
  ناجح  مستجدة  ميسون صابر جابر النادى 2452
  ناجح  مستجدة  ميسون عاطف احمد رياض 2453
  ناجح  مستجدة  نادين محمد يحي محمد 2454
  ناجح  مستجدة  نانسى ابراهيم محمد احمد 2455
امجد محمد ابراهيم نانسى 2456   ناجح  مستجدة  
  غ  مستجدة  ندا حسن ابراهيم الدسوقى 2457
  ناجح  مستجدة  ندا محمد حسن مدبولي 2458
  غ  مستجدة  ندى اسامه محمد طه  2459
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  ناجح  مستجدة  ندى امين صالح عبد العاطي 2460
  ناجح  مستجدة  ندى حسن ابراهيم اسماعيل بشير 2461
  ناجح  مستجدة  ندى حسن محمد عبد الحميد 2462
  غ  من الخارج  ندى حسنى محمد احمد  2463
عبدالحفيظ علىندى حسين  2464   ناجح  مستجدة  
  ناجح  مستجدة  ندى سمير محمود محمد 2465
  ناجح  مستجدة  ندى سيد فتحى محمد سليمان 2466
  ناجح  مستجدة  ندى سيد محمد محمود سلطان 2467
  ناجح  مستجدة  ندى عصمت حسن عبد التواب 2468
  ناجح  مستجدة  ندى عمرو محمد كاشف عبد هللا 2469
  ناجح  مستجدة  ندى فتحى موسى ابراهيم 2470
  ناجح  مستجدة  ندى فوزى سعد حسن 2471
  55  من الخارج  ندى كرم مصطفى محمد اسماعيل  2472
  ناجح  مستجدة  ندى محمود نور الدين محمد رشوان 2473
  ناجح  مستجدة  ندى محسن محمود عبدالمحسن 2474
  ناجح  مستجدة  ندى محمد مرسى البدرى 2475
  ناجح  مستجدة  ندى محمد عباس محمد 2476
  ناجح  مستجدة  ندى محمود سيد جنيدى 2477
  ناجح  مستجدة  ندى مدحت عطيه محمود 2478
  ناجح  مستجدة  ندى ناصر محمد عبدالصبور 2479
  ناجح  مستجدة  ندى نشأت احمد محمود 2480
  ناجح  مستجدة  ندى هشام شوقىالصيفى 2481
  ناجح  مستجدة  ندى يوسف عيسى محمد 2482
  ناجح  مستجدة  ندي فتحي حسن محمد 2483
  ناجح  مستجدة  نرمين حمزه ابراهيم عبد اللطيف محمد مصطفى  2484
  ناجح  مستجدة  نرمين فيصل عبد العزيز احمد 2485
  ناجح  مستجدة  نرمين محمد سيد شحاته 2486
الدين حسن حسنىنرمين نور  2487   ناجح  مستجدة  
  ناجح  مستجدة  نغم اشرف سعد على 2488
  ناجح  مستجدة  نغم محمد عصام الدين فؤاد محمد شلبى 2489
  ناجح  مستجدة  نغم هاشم هاشم محمود 2490
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  ناجح  مستجدة  نهلة طارق عبد الغنى باهى 2491
  ناجح  مستجدة  نهى جابر عبد العاطى ابراهيم يونس 2492
  ناجح  مستجدة  نهير ابراهيم عبدالعليم على 2493
  ناجح   مستجدة  نوال احمد على احمد 2494
  غ  راسبة  نورا توفيق محمود فايد  2495
  ناجح  مستجدة  نورا محمد عبد اللطيف فتحى 2496
  ناجح  مستجدة  نوران ابراهيم احمد عبدالمنعم 2497
  غ  راسبة  نوران احمد سامى زايد  2498
  ناجح  مستجدة  نوران شريف شمس الدين عبد الجليل 2499
  غ  راسبة  نوران شريف محمود مرسى  2500
  ناجح  مستجدة  نوران عماد جاد حسنى مصلح 2501
  ناجح  مستجدة  نوران مصطفى رزق مرسى 2502
  ناجح  مستجدة  نورهان احمد فرج حمزة الطنانى 2503
  ناجح  مستجدة  نورهان السيد مصطفى السيد 2504
  ناجح  مستجدة  نورهان انور محمد حسن حمد شرف الدين 2505
  ناجح  مستجدة  نورهان ايهاب رمضان حامد 2506
  غ  مستجدة  نورهان حسن السيد حسن  2507
  ناجح  مستجدة  نورهان خالد اسماعيل على 2508
رمضان حسن علىنورهان  2509   ناجح  مستجدة  
  ناجح  مستجدة  نورهان سيد حنفي محمود قطب 2510
  ناجح  مستجدة  نورهان صالح طه سالمه 2511
  ناجح  مستجدة  نورهان صفوت قرنى محمد  2512
  ناجح  مستجدة  نورهان طه محمد العربى احمد 2513
  ناجح  مستجدة  نورهان عزت عبدالحميد ثابت 2514
  ناجح  مستجدة  نورهان عمرو الشحات صبرى 2515
  ناجح  مستجدة  نورهان فوزى احمد ابوالعال 2516
  غ  راسبة  نورهان محمد عبد اللطيف احمد  2517
  ناجح  مستجدة  نورهان محمد عبد النبى سليمان 2518
  ناجح  مستجدة  نورهان مسعد حسن حسن 2519
عبدالحليم على عبد اللطيفنورهان نشأت  2520   ناجح  مستجدة  
  ناجح  مستجدة  نورهان وليد احمد على 2521
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  ناجح  مستجدة  نيرمين بهاء الدين محمد امين البهائى 2522
  ناجح  مستجدة  نيره احمد حسين على 2523
  ناجح  مستجدة  نيره حمدى عبد الرازق محمد 2524
  ناجح  مستجدة  نيره زكريا امام سالم 2525
  ناجح  مستجدة  نيره عادل محمد محمد سليمان 2526
  ناجح  مستجدة  هاجر احمد الطاهرى موسى 2527
  غ  راسبة  هاجر ايهاب عبد الوهاب محمد  2528
  ناجح  مستجدة  هاجر حسن حسين محمد 2529
  ناجح  مستجدة  هاجر حسن سعد سليم حسن 2530
الشحات حسن الصيادهاجر حسن محمد  2531   ناجح  مستجدة  
  ناجح  مستجدة  هاجر حسين عبدالمنعم احمد 2532
  ناجح  مستجدة  هاجر خالد احمد احمد حسان 2533
  ناجح  مستجدة  هاجر ضياء عشرىذكى 2534
  غ  راسبة  هاجر على عبد السيد  2535
  ناجح  مستجدة  هاجر ماهر عيد محمد حجازي 2536
  ناجح  مستجدة  هاجر مجدى على السيد الشافعى 2537
  ناجح  مستجدة  هاجر مجدى على فؤاد على 2538
  ناجح  مستجدة  هاجر محمد عبداللطيف صبره 2539
  56  راسبة  هاجر محمد عبد هللا محمد  2540
  ناجح  مستجدة  هاجر محمد عطيه فرج 2541
  ناجح  مستجدة  هاجر محمود احمد محمود 2542
  ناجح  مستجدة  هاجر مدحت محمد حسن 2543
  ناجح  مستجدة  هاجر مصطفى سعد ابورياالشافعى 2544
  ناجح  مستجدة  هاجر ممدوح مصطفى شاكر احمد شفيق 2545
  ناجح  مستجدة  هاجر هشام حسين على 2546
  ناجح  مستجدة  هاجرهشام عبد الكريم 2547
  ناجح  مستجدة  هاله محمد يونس مرعى 2548
  ناجح  مستجدة  هايدى احمد السيد عبد السميع 2549
  ناجح  مستجدة  هايدىاشرف فاروق رشوان 2550
  ناجح  مستجدة  هايدى عالء الدين سعد محمد 2551
  ناجح  مستجدة  هايدى محمد حسام عثمان حسن 2552
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  ناجح  مستجدة  هايدى محمد عبد الهادى احمد 2553
  ناجح  مستجدة  هبة هللا ايهاب عدلى احمد عماره 2554
  ناجح  مستجدة  هبه هللا سيد عبد العزيز ابو العال  2555
  ناجح  مستجدة  هبه هللا صديق كمال طه  2556
  غ  راسبة  هبه هللا محمد ابو زيد مصطفى  2557
  ناجح  مستجدة  هبة محمد صالح ابراهيم 2558
  غ  راسبة  هبه طارق احمد عبد هللا  2559
  غ  من الخارج  هبه طارق سيد محمد  2560
  غ  راسبة  هدايه طالل هويدىالمطيرى 2561
  ناجح  مستجدة  هدى ايمن احمد رمزى 2562
  ناجح  راسبة  هدى سعودى على سويلم  2563
  ناجح  مستجدة  هدى صبرى حسين ابراهيم 2564
عبد المنعم احمدهدى مجدي  2565   ناجح  مستجدة  
  ناجح  مستجدة  هدى هشام محمد ابراهيم 2566
  ناجح  مستجدة  هدير جمعه محمد احمد 2567
  غ  من الخارج  هدير سيد عواد محمد عثمان  2568
  غ  مستجدة  هدير طلب مصطفى ابو نعمه  2569
  ناجح  مستجدة  هدير عطيه احمد عطيه 2570
كامل متولى كامل هدير 2571   ناجح  مستجدة  
  ناجح  مستجدة  هدير متولي فريح محمد 2572
  غ  مستجدة  هديل محمد سليمان سالمان  2573
  ناجح  مستجدة  هناء عصام عبدالوهاب مصطفى 2574
  ناجح  مستجدة  هناء محمد عبدالهادىالراعى 2575
  ناجح  مستجدة  هند صالح سيد مجاهد 2576
  ناجح  مستجدة  هند محمود رشاد عبد العظيم 2577
  ناجح  مستجدة  هويدا سعيد على حسن 2578
  ناجح  مستجدة  وسام اشرف جمال بكر 2579
  ناجح  مستجدة  يارا ايمن فوزي محمد 2580
  ناجح  مستجدة  يارا عادل عبد المنعم 2581
  ناجح  مستجدة  ياسمين بهاء عبد العزيز محمد  2582
  ناجح  مستجدة  ياسمين خالد مصطفى عبد الحليم 2583
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رقم 
 الجلوس

 الحالة اسم الطالبة
التطبيقي 

يالنهائ  
البحث 
 الدراسي

 مالحظات

  ناجح  مستجدة  ياسمين طارق سليم حسن 2584
  ناجح  مستجدة  ياسمين عبد الكريم محمد عبد الكريم 2585
  ناجح  مستجدة  ياسمين عمار على حماد 2586
  ناجح  مستجدة  ياسمين عماد الدين احمد  2587
النور عبد الجوادياسمين محمد عبد  2588   ناجح  مستجدة  
  ناجح  مستجدة  ياسمين محمد عبدالفتاح محمد نصر الدين 2589
  ناجح  مستجدة  ياسمين محمد محمد محمود حسن 2590
  ناجح  مستجدة  ياسمين ياسر عبد الواحد احمد 2591
  ناجح  مستجدة  ياسمين ياسر يحيى محمود العوضى 2592
  55  راسبة بعذر  يمنى اسامة سيد محمد محمود  2593
  ناجح  مستجدة  يمنى مجدى محروس حسن ابراهيم البرى 2594
  غ  مستجدة  يوستينا عاطف عطا عوض  2595

 


